Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 30.8.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis dohody o uznání dluhu a o splátkách s paní Stanislavou Dandášovou,
bytem
Splacení závazků dlužného nájemného ve výši
19.110,- Kč + příslušenství dluhu proběhne formou pěti splátek a to 4 x 4.000,- Kč a 1 x
3.110,- Kč s první splátkou k 30.8.2021.
2. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností SENERGOS, a.s., se sídlem Nevřeň 10,
330 11 Nevřeň, v zastoupení obchodní společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, o zřízení služebnosti č. IV-12-0015303/VB/002 uložení inženýrské sítě nového
kabelového vedení NN pro nové odběrné místo na pozemku parc. č. 16/11 v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov, v pozemku parc. č. 16/1, parc. č. 19 a parc. č. 1338, vše v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností SENERGOS, a.s., se sídlem Nevřeň 10,
330 11 Nevřeň, v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení
služebnosti č. IV-12-0014622/VB/003 Mantov, PJ, parc. č. 11-vNN, kNN uložení inženýrské
sítě do obecních pozemků p.č. 1224/1, p.č. 1240/29 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681,
IČO: 02184591 na akci „Rekonstrukce kanceláře č. 5 v budově Obecního úřadu v
Chotěšově“, za nabídkovou cenu 61.719,- Kč bez DPH.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Antonín Kolář, se sídlem Neuměř 64, 345 62
Holýšov, IČO: 12866032 na „Vybavení kanceláře č. 5 v budově Obecního úřadu v
Chotěšově“ za nabídkovou cenu 150.230,- Kč bez DPH.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským, na akci „Úprava a
rozšíření osvětlení sběrného dvoru v obci Mantov“, za nabídkovou cenu 191.312,48 Kč bez
DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským, na akci „Kabelové
propojení kamerového systému sběrného dvoru v obci Mantov“, za nabídkovou cenu
49.419,64 Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřené dne 27.4.2006 mezi Obcí Chotěšov se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov IČO
00256706 a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem U pejřárny 97, 142 00 Praha 4 – Libuš,
IČO: 273 73 323.
9. ukončení smlouvy o poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti výkonu
odborného stavebního dozoru mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a
panem Jaroslavem Hojdou, bytem Hornická 300, Chotěšov 332 14, dohodou ke dni
31.8.2021.
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10. vystavení objednávky na poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti výkonu
odborného stavebního dozoru na stavební akci „Vodovodní přivaděč Mantov – Losina s
odběrným místem k.ú. Losina“ panu Jaroslavu Hojdovi, bytem
, za cenu 129.000,- Kč.
11. vystavení objednávky na poskytnutí autorského dozoru na stavební akci „Vodovodní
přivaděč Mantov – Losina s odběrným místem k.ú. Losina“ společnosti INGVAMA
inženýrská a projektová spol. s.r.o., se sídlem Bližanovy 85, Plánice 340 34, IČO: 06787720
za cenu 20.000,- Kč.
12. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-6/2021.

13. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-6/2021.
14. rozpuštění inv. souboru PC B - 1) mimořádný odpis a převod položek č. 1 – 25 dle
seznamu ŠOL na účet 028 Dlouhodobý drobný majetek, 2) mimořádný odpis a vyřazení
položky č. 26 dle seznamu ŠOL a zároveň schvaluje nastavení nových měsíčních odpisových
plánů od září 2021.
15. příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov použití rezervního fondu na pořízení zahradního
prvku „Moře“ dle cenové nabídky.
16. rozpočtová opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Chotěšov na rok 2021.
II. Ukládá
35/2021 - učinit podání cenové nabídky ve výši 399,- Kč plus náklady spojené s přípravou a
realizací majetkového převodu ve výši 6.400,- Kč do výběrového řízení vyhlášeného státním
podnikem VLS ČR, s.p. na majetkový převod 2 ks lesních pozemků p.č. 1220/18 o výměře 99
m² a p.č. 1220/20 o výměře 6 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve stanoveném termínu a
následné předání záležitosti na VJZO.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
36/2021 - předat na VJZO Chotěšov žádost Statutárního města Plzeň o stanovisko obce
Chotěšov k zamýšlenému převodu pozemku parc. č. 1569 o výměře 41572 m² v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov straně CPZ spol. s.r.o.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
37/2021 - předat na VJZO Chotěšov žádost Statutárního města Plzeň o stanovisko obce
Chotěšov k zamýšlenému převodu části pozemku parc. č. 512/2 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov paní Evě Mastné, bytem Starý pivovar 263, 332 14 Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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